
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL – 

 
 

HOTĂRÂRE  
pentru acordarea unui mandat special domnului  

Sălcuţan Alexandru Lucian prin care să reprezinte municipiul Buzău  
în cadrul şedinţei  Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a  

S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 06.02.2017 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă de îndată; 
 Având în vedere : 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr.50/CLM/2017, prin care se supune aprobării acordarea unui mandat 
special domnului Sălcuţan Alexandru Lucian prin care să reprezinte 
municipiul Buzău  
în cadrul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a 
S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 06.02.2017, ora 
17,00;  
        - raportul nr. 3001 /2017 al Serviciului Juridic din cadrul aparatului 
propriu de specialitate al primarului;  
        - avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;   
 - prevederile Actului Constituiv al S.C “Compania de Apă”, în formă 
actualizată; 

  - prevederile H.C.L nr. 110/01.07.2016 privind împuternicirea 
expresă a reprezentantului municipiului Buzău în Adunările Generale ale 
Societăţii Comerciale " Compania de Apă " S.A. Buzău să convoace şi să 
ţină în orice formă legală adunări generale ale acţionarilor acestei societăţi; 
       - prevederile H.C.L nr. 165 din data de 13 septembrie 2016 pentru 
aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societăţii 
Comerciale ”Compania de Apă” S.A Buzău precum şi împuternicirea 
domnului Sălcuţan Alexandru Lucian să reprezinte municipiul Buzău în 
Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” 
S.A. Buzău; 



        - prevederile Titlului III, cap. IV, secţiunea  a-II-a, art. 110 şi urm., 
art.117^1, din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
 -prevederile art. 3, alin. (2), art. 8 şi art 9 din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
  În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi  alin. (3), lit. c), art. 39, pct. (2), art. 
45, alin. (1) şi art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1.- Se acordă mandat special domnului Sălcuţan Alexandru 
Lucian să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei  Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. „Compania de Apă” S.A. 
Buzău, convocată în data de 06.02.2017 ora 17,00, după cum urmează : 

1. Să propună suplimentarea ordinii de zi a şedinţei  AGEA şi să voteze 
propunerile aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău nr.165 din data de 13 septembrie 2016 pentru aprobarea 
propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societăţii 
Comerciale ”Compania de Apă” S.A Buzău precum şi împuternicirea 
domnului Sălcuţan Alexandru Lucian să reprezinte municipiul Buzău 
în Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania 
de Apă” S.A. Buzău, cu respectarea legislaţiei şi reglementărilor 
specifice; 

2. Să voteze propunerea de aprobare a deschiderii următoarelor puncte 
de lucru şi modificarea actului constitutiv: (pct.2 de pe ordinea de zi) : 
a)Gospodărie de Apă Săhăteni - sat Săhăteni, com. Săhăteni Buzău, 
judeţul Buzău; 
b) Gospodărie de Apă Vintileanca – sat Vintileanca, com. Săhăteni, 
judeţul Buzău; 
c) Gospodărie de Apă Căldărăşti – sat Căldărăşti, Oraş Pogoanele, 
judeţul Buzău; 

3. Să voteze propunerea de desemnare a reprezentantului acţionarilor 
în vederea semnării hotărârii AGEA  şi a actului constitutiv actualizat 
precum şi împuternicirea domnului Sălcuţan Alexandru Lucian, în 
calitate de reprezentant al municipiului Buzău, să efectueze toate 
demersurile necesare înregistrării hotărârii la Registrul Comerţului 
(pct.2 de pe ordinea de zi). 



Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Juridic şi al reprezentantului municipiului Buzău în Adunările Generale 
ale Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, precum şi 
Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                       

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Vasile Murguleţ 
 
 
 
 
 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                 Diana Mariana Pavel 
 
 
 
 
 
Buzău, 02 februarie 2017 
Nr.   27 
 
 

 
 
 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 

Buzău în şedinţa din data de 02 februarie 2017, cu respectarea prevederilor  
art. 45, alin. (2), lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 19 voturi pentru, 1 abţineri şi - 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

 
Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează. 


